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 بر توان خروجی لیزر وانادیت یک طرفه حلقوی دمش از انتهاTGG اثر طول بلور
2شيری

 علی،2 جواد صادقی،2 مهدی موسوی،2 حميد نادگران،1 ابوالقاسم عوض پور،1امين احمدی
 بخش فيزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج-1
 بخش فيزیک، دانشگاه شيراز دانشکده علوم، شيراز-2

 به این. بر نحوه بهینه سازی و عملکرد لیزر وانادیت یک طرفه حلقوی مورد بررسی قرار گرفته استTGG چکیده – در این مقاله اثر طول بلور
 روند بهینه، و در نظر گرفتن آن به عنوان یک عدسی نازک در داخل مشددTGG منظور با انالیز عددی فاصله کانونی عدسی گرمایی بلور
 میبایست طول، بلورهای با طول بیشتر، به منظور عملکرد بهینه.سازی لیزر برای طولهای متفاوت این بلور مورد بازبینی قرار گرفته است
، در ادامه با برپایی چیدمان لیزر.مشدد کوتاهتری داشته باشند و همزمان توان دمشی بهینه محاسبه شده برای آنها کمتر به دست میآید
 در نهایت برای هر سه بلور توان خروجی در.نتایج تجربی با نتایج تئوری مورد مقایسه قرار گرفت که همخوانی خوبی را با هم نشان دادند
. به دست آمد%20  وات و بازده لیزری در حدود5/5 حدود
 ليزر یک طرفه حلقوی، عدسی سازی گرمایی، دیود نوری، چرخنده فارادی، تربيوم گاليوم گارنت-كليد واژه

The effects of TGG crystal length on output power of end-pumped
unidirectional ring vanadate laser
A. Ahmadi1, A. Avazpour1, H. Nadgaran2, M. Mousavi2, J. Sadeghi2, A. Shiri2
1- Yasouj, Yasouj university, College of Science, physics department
2- Shiraz, Shiraz university, College of Science, physics department.
Abstract- In this article, the effects of TGG crystal length on optimization and operation of unidirectional ring
vanadate laser have been considered. For this purpose, with numerical analysis of thermal lensing of TGG crystal
and considering it as a thin lens in the resonator, the optimization for different lengths of TGG crystal have been
done. We obtained that for Optimum Performance, the longer crystals should have shorter resonator and the obtained
optimal pump power should be lower than the shorter crystals. Then, experimental results were compared with
theoretical results and they were in a good agreement. Finally, for all three crystals, output power and laser efficiency
were about 5.5 W and 20% respectively.
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 -2بهینه سازی لیزر
روند بهينهسازی ليزر به این صورت است كه با محاسبه
اثرات گرمایی ،افتهای پراشی القایی گرمایی محاسبه می-
شود .سپس با در نظر گرفتن این افتها ،نسبت بهينه شعاع
لکه ليزری در محيط بهره به شعاع لکه دمشی محاسبه می-
گردد .در انتها نيز با در نظر گرفتن محيط بهره به صورت
یک عدسی نازک و انجام محاسبات  ،ABCDطولهای مشدد
به گونهای انتخاب میشوند كه این نسبت بهينه به صورت
عملی برقرار شود.
اثرات گرمایی بلور وانادیت دمش شده از انتها در مقاالت
بسياری مورد بررسی قرار گرفته است و در این مقاله از نتایج
آنها استفاده خواهد شد [ .]7-5مجموع افتهای یک مشدد
را میتوان به صورت مجموع سه جمله نوشت [:]8

L  Ld  L f  TM

كه در آن  Ldو  L fافتهای پراشی القایی گرمایی و غير
پراشی میباشند و  TMدرصد عبور آینه خروجی ليزر می-
باشد و  Ldرا میتوان به صورت زیر نوشت [:]9

(( 2


r2 
exp i  2 
wl 0 

2

r0



0

1

 r2 
0 exp  wl20 
كه  r0و  wl 0به ترتيب عرض بلور ليزری و شعاع باریکه
ليزری در محيط بهره میباشند و  جابجایی فازی القایی
گرمایی به شکل زیر بيان میشود:
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در این رابطه  Dتوان عدسی گرمایی بلور وانادیتw p ،

شعاع لکه پمپ و  lطول موج ليزری میباشد .روابط
مربوط به توان خروجی ليزر و توان در چرخش نيز به صورت
زیر نوشته میشوند [:]8
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در این روابط  Pinتوان پمپ I sat ،شدت اشباع l Nd ،طول

بلور وانادیت RM ،درصد بازتاب آینه خروجی و   sبازده
شيب میباشند .وابستگی به سایر پارامترها را میتوان در
منابع مختلفی پيدا كرد .از آنجا كه  Dو  Lبه توان پمپ و
 w pوابسته هستند ،میتوان گفت توان خروجی تابعی از
چهار پارامتر  Pin ، w p ، wl 0و  TMمیباشد و باید همه
این پارامترها بهينه شوند .در اینجا ما مقادیر  w pو  TMرا

ثابت و برابر با  300 mو  %۴0در نظر میگيریم .در شکل
( )1مقدار بهينه برای  wl 0به عنوان تابعی از توان دمشی
برای یک بلور وانادیت  3*3*6 mm3و درصد آالیيدگی
 0/5%رسم شده است .این مقدار بهينه با افزایش توان دمشی
كاهش می یابد و به دليل اثرات گرمایی قوی بلور وانادیت
برای توان دمشی بزرگتر از  2وات از  w pكمتر میشود.
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دیود نوری از یک چرخنده فارادی و یک تيغه نيم موج
تشکيل شده است و از آن برای یک طرفه كردن مشدد
استفاده میشود [ .]1چرخنده فارادی در واقع یک بلور
مگنتو-اپتيکی میباشد كه توسط یک ميدان مغناطيسی
احاطه شده است .بلور تربيوم گاليوم كارنت ) (TGGبه دليل
آستانه تخریب باال و ثابت وردت بزرگ در طول موج 106۴
نانومتر ،یکی از بهترین بلورهای مگنتو-اپتيکی به منظور
استفاده در چرخنده فارادی در این طول موج میباشد .اما
اثرات گرمایی این بلور به مانند محيط بهره ،در عملکرد ليزر
میتواند موثر باشد و چندین مقاله این مسئله را مورد بررسی
قرار دادهاند [ .]۴-2اما تاثير طول این بلور بر عملکرد ليزر تا
كنون مورد بررسی قرار نگرفته است .در این مقاله اثر طول
بلور  TGGبر بهينه سازی ليزر حلقوی یک طرفه در طول
موج  106۴نانومتر مورد بررسی قرار گرفته است.
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مشخص است كه با افزایش طول بلور ،فاصله كانونی عدسی
گرمایی كاهش مییابد.

 -3چیدمان تجربی
با در نظر گرفتن این بهينه سازی ،یک مشدد حلقوی
كراواتی شکل وانادیت كه در شکل ( )2نشان داده شده است
طراحی شد .یک ليزر دیودی  808نانومتر با توان بيشينه ۴0
وات و قطر فيبر  200ميکرون به عنوان منبع دمش استفاده
شده است و نور آن از طریق یک سيستم اپتيکی شامل چهار
عدسی ،بر روی بلور وانادیت متمركز شده است .آینه  M1اینه
دمشی ،آینه  M2آینه خروجی میباشند و هر دو تخت می-
باشند .آینههای  M3و  M4نيز آینههای بازتاب باال در طول
موج  106۴نانومتر میباشند و شعاع انحنای هر دو برابر با
 100ميلی متر میباشد .بلور  TGGبه همراه یک تيغه نيم
موج نيز به عنوان دیود نوری در چيدمان قرار گرفتهاند.

شکل  :2شماتيک چيدمان ليزر وانادیت یک طرفه حلقوی :LD .ليزر
دیودی :HWP ،تيغه نيم موج :TEC ،كولر ترموالکتریکی.

در این چيدمان  3بلور  TGGاستوانهای شکل با شعاع
یکسان و طولهای  8 ،6و  12ميلی متر بسيار نزدیک به بلور
وانادیت قرار گرفتهاند و در نتيجه میتوان فرض كرد كه
شعاع لکه ليزری در طول آن ثابت میباشد .اعتقاد ما بر این
است كه اثرات گرمایی بلور  TGGمیتواند بر عملکرد ليزر
تاثير گذار باشد .بلور  TGGدر داخل یک ميدان مغناطيسی
دائمی قرار گرفته است و اطراف آن را یک سينک گرمایی
مسی كه توسط یک ترموالکتریک كولر كنترل دما میشود،
احاطه كرده است .شکلهای ( )۴( ،)3و ( )5به ترتيب یک
نمونه از آناليز گرمایی بلور  TGGو فاصله كانونی عدسی
گرمایی آن را بر حسب طول بلور نشان میدهد .كامال

شکل  :3توزیع دمای سه بعدی در داخل بلور

TGG

شکل  :۴توزیع دما در طول محور مركزی بلور

TGG

شکل  :5فاصله كانونی عدسی گرمایی بلور  TGGبر حسب طول بلور

در شکل ( )6مقدار  wl 0بر حسب توان پمپ در مشدد
طراحی شده با و بدون در نظر گرفتن اثرات گرمایی بلور
 TGGرسم شده است .خارج شدن مشدد از حالت پایدار
باعث رفتار مجانبی این نمودار شده است .در این شکل به
منظور برقراری تطابق مد ،طول بازوی  M3M4بدون در نظر
گرفتن اثرات گرمایی بلور  TGGبرابر با  90ميلی متر است و
برای بلورهای  8 ،6و  12ميلیمتری مقادیری برابر با 87 ،88
و  8۴ميلیمتر دارد .با توجه به این شکل مشخص است كه با
افزایش طول بلور  ،TGGتوان آستانه ليزری تغيير زیادی
نمیكند ولی بازه توانی پایایی ليزر كاهش مییابد .همچنين
با افزایش طول بلور از  6ميلی متر به  12ميلی متر ،توان
پمپ بهينه مقادیری برابر با  26 ،26/5و  2۴/9وات دارد.
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شکل :1مقدار بهينه  wl 0به عنوان تابعی از توان دمشی
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به منظور تست این نتایج ،سه بلور  TGGبه ترتيب در مشدد
قرار گرفتهاند .به منظور حفظ تقارن مشدد ،هر دو آینه  M3و
 M4روی استپر موتورهای یکسان با دقت  50ميکرون قرار
گرفتهاند و به صورت همزمان حركت داده شدهاند .در هر بار
حركت ،همراستایی مشدد در توان آستانه به منظور عملکرد
 TEM00چک میشود [ .]10این چرخه تا به دست آوردن
بيشترین بازده ممکن ادامه مییابد .نتایج به دست آمده در
جدول ( )1نشان داده شده است .نتایج تجربی كامال با نتایج
تئوری همخوانی خوبی را دارد .به عنوان مثال ،برای بلور
 TGGبا طول  6ميلی متر ،با كاهش طول بازوی  M3M4به
اندازه  2/۴ميلیمتر توان خروجی برابر با  5/5وات در توان
دمشی  27وات به دست آمده است .برای توانهای دمشی
بيشتر یا حركت بيشتر آینهها بازده ليزر كاهش یافته است.
جدول  : 1نتایج تجربی (ستونهای هاشور خورده) و تئوری (ستونهای
سفيد) به دست آمده از ليزر
)Pout (W
5.5±0.05
5.45±0.05
5.35±0.05

Pout
)(W
5.6
5.6
5.6

)Popt (W
27±0.1
26.4±0.1
25.3±0.1

Popt
)(W
26.5
26
24.9

M3M4
)(mm
87.6±0.1
86.6±0.1
84.4±0.1

M3M4
)(mm
88
87
84

lTGG
)(mm
6±0.1
8±0.1
12±0.1

سپس با برپایی چيدمان تجربی و قرار دادن سه طول
متفاوت از بلور  TGGدر داخل آن ،این نتایج به صورت
تجربی نيز به دست امد كه مطابقت خوبی را با نتایج تئوری
از خود نشان داد .در انتها برای هر سه طول بلور ،خروجی در
حدود  5/5وات با بازدهی در حدود  % 20به دست آمد .به
طور خالصه میتوان گفت طول بلور  TGGتاثير قابل
مالحظهای بر عملکرد اینچنين ليزری دارد و برای هر طول
از این بلور ،میبایست طراحی متناسب با آن صورت گيرد.
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 -4نتیجهگیری
در این مقاله اثر طول بلور  TGGبر بهينه سازی و عملکرد
یک ليزر دمش از انتهای یک طرفه وانادیت مورد بررسی قرار
گرفت .ابتدا با در نظر گرفتن افت ناشی از پراش القایی
گرمایی ،شعاع لکه ليزری بهينه در محيط بهره محاسبه شد.
سپس با در نظر گرفتن این بهينه سازی و اثرات گرمایی بلور
 ،TGGبرای طولهای متفاوت بلور  ،TGGمشدد مناسب
طراحی شد و مشخص شد كه با تغيير طول بلور ،اگرچه توان
آستانه تغيير قابل توجهی نمیكند ولی محدوده پایایی و در
نتيجه توان دمشی بهينه با افزایش طول بلور كاهش مییابد.
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شکل  :6مقدار بهينه شعاع لکه ليزری در محيط بهره بر حسب توان
دمشی با و بدون در نظر گرفتن اثرات گرمایی بلور  TGGبرای سه بلور
متفاوت
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